
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r.

Poz. 1701

ROZPORZĄDZENIE
MINIstRa fINaNsów1)

z dnia 27 grudnia 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług  
oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży 

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013 r. poz. 385) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen 
towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894, z późn. 
zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1)  w § 13 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Do dnia 31 grudnia 2015 r. nie wymaga się bezpośredniego oznaczania ceną, w sposób określony w § 9 ust. 1, towa-
rów przeznaczonych do sprzedaży detalicznej, które ze swojej natury nie mogą być tak oznaczone lub w przypadku 
których takie oznaczenie nie miałoby znaczenia dla kupujących. Przepis ten stosuje się do:”;

2)  § 13a otrzymuje brzmienie: 

„§ 13a. Do dnia 31 grudnia 2015 r. nie wymaga się uwidaczniania cen jednostkowych towarów innych niż okreś- 
lone w § 8 ust. 7c, przeznaczonych do sprzedaży w zestawach (kompletach).”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. 

Minister Finansów: wz. J. Cichoń
 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, 
poz. 1481). 

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 174, poz. 1428, z 2003 r. Nr 229, poz. 2287, z 2004 r. 
Nr 283, poz. 2830, z 2007 r. Nr 247, poz. 1828 oraz z 2010 r. Nr 249, poz. 1660. 




